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ABSTRACT 
 

Commercial varieties of Hippeastrum (fire lily) have currently been in 

increased demands, thus new varieties via hybridization are unavoidably necessary to 

replace expensive introduced materials. Attempts have been made on producing 

hybrids from various Hippeastrum parents of different ploidy levels, in spite of arising 

obstacles. This research was intended to carry out studies on biological aspects 

concerning two groups of Hippeastrum, i.e. 1) local and introduced diploids and 2) 

introduced commercial tetraploid hybrids, to provide informative results applicable in 

supporting those attempts. The research was organised, in two parts, to examine 

characteristics and floral development of diploid and tetraploid Hippeastrum. 

 Part I of the studies included investigations on characterization of the plants, 

capable of determining their ploidy level as well as varietal identity. Such characterization 

was limited to those of pollen morphology, surface anatomy, vascular anatomy and 

chromosome number. 

Results showed that Hippeastrum varieties of SP-Pink, SP-Red, Night Star, 

Tango, Apple Blossom, Lemon Lime and Susan obtained the pollens of similar 

features, i.e. ellipsoid monad, with the exine of reticulate type but different 

sculpturing. 
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 As for internal structure examined from transverse sections, prepared via 

paraffin embedding technique, of leaf, petal, peduncle and pedicel of 4 varieties, i.e. 

diploid SP-Pink and SP-Red and tetraploid Apple Blossom and Susan, it revealed that 

they all had similar structure of the tissue systems. The dermal tissue of leaf and petal 

composed of uniseriate upper and lower epidermis. Epidermal cells were parenchyma 

in type. Stomata were seen distributed in the same level as epidermal cells. The 

ground tissue also made up of parenchymatous cells with vascular tissue embedded in 

radius manner. The dermal tissue of peduncle and pedicel expressed the same 

structure as that of the leaf. Stomata were as well found. The ground tissues of those 

two organs were composed of loosely arranged parenchymatous cells. Vascular 

bundles were figured scatteredly in the cortical tissue. In these grounds, 

sclerenchymatous cells did not exist. Stomata found on the surface of these organs 

were of anomocytic, having no subsidiary cells. Those distributing on the surfaces of 

the leaves and petals appeared amphistomatically. Orientation and distribution of 

stomata on surfaces of various organs were not different, i.e. they appeared in linear 

order coinciding with lateral venation. The size of stomata distributing in the surfaces 

of different organs of the same plant and of the same variety were invariable. But, 

different varieties obtained different stomatal size and stomatal frequencies on the 

organ surfaces.  

 Chromosome investigations from root tip tissue yielded appropiate technique 

of tissue preparation as follows: root sampling at 9.30-10.00 a.m., PDB pre-treatment 

at 10oC for 48 hours, fixing in Carnoy’s solution for 5 minutes, maceration in 1 N HCl 

for 5 minutes and stained in modified carbol fuchsin for 24 hours. Chromosome 

counts of the varieties showed 2n = 22 for SP-Pink and SP-Red, 2n = 44 for Apple 

Blossom and Susan and 2n = 22 and 44 for the hybrids. 

 Investigations in Part II concerned floral developent, especially that occurred 

the dormant bulbs, microsporogenesis and megasporogenesis and embryo development. 

Germination capacity of pollens, pollen storage and germination of hybrid seeds were 

also studied.  

Results from the 4 varieties showed that the floral buds located at every forth 

scale axil of individual dormant bulb, with the size and number of the buds correlated 

with the bulb size. Organogenesis of the floral parts occurred continuously and 
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completed before the opening of the flower. Such floral bud contained fully developed 

perianth, androecium and gynoeciyum with the anthers full of pollens and the ovary 

bearing expanded ovules. 

 Germination tests of pollen grains of 7 varieties showed that the pollens 

collected from the anthers 3 days after blooming stained and germinated well with 

high germination percentages. Suitable time for germination were 6.00-10.00 a.m. 

Storage at 5oC can preserve the pollens for longer period and lose germination in 91-

120 days while those stored at room temperature (28-33oC) lose germination when 

kept for 15-45 days.  

 Embryo development of the hybrid seeds was followed. It was found that the 

embryo embedding inside the endosperm was in cylindrical shape. Its single 

cotyledon coiled with a plumule enclosed at the base. The radicle was short and tiny. 

These hybrid seeds could germinate in 14-30 days after pod dishiscence with very 

high germination percentages, ranging from 62.31 to 98.64%.  

 Results gathered from this research provide specific knowledge and certain 

information concerning physiological aspects of floral development of Hippeastrum 

applicable in breeding programme involving the varieties of different ploidy levels. 

Such knowledge is useful for practices in parents selecting, appropriate timing of 

application, particular techniques conveniencing pollination and hybridization. 

Possible approaches in rescuing immature pods and seedlings obtained from 

interploidy fertilizations could also be evaluated from the study. On the other hand, 

varietal identification, necessary in new varietal releasing could also be commenced 

from the investigation. The above mentioned statement could thus indicate 

accomplishment of this research at a certain level.   
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บทคัดยอ 

 
ปจจุบันความตองการวานส่ีทิศ (Fire Lily; Hippeastrum spp.) พันธุการคามีเพ่ิมมากขึ้น จึง

ตองมีการผลิตพันธุใหมๆ เพ่ือทดแทนการนําเขาหัวพันธุท่ีมีราคาแพง โดยการสรางลูกผสมให
หลากหลายจากพันธุตางๆ ท่ีมีอยูซ่ึงเปนพันธุท่ีมีระดับพลอยดีท่ีแตกตางกัน การผสมขามพลอยดีให
สําเร็จมีปญหาใหศึกษาหลายประการ การศึกษาครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ
ปญหาตางๆ ดังกลาว โดยศึกษาลักษณะและพัฒนาการทางดอกของวานส่ีทิศดิพลอยดและเททระ-
พลอยด ดําเนินการกับพืชทดลองพันธุตางๆ 2 กลุม ท่ีมีระดับพลอยดีแตกตางกัน คือ 1) กลุมพืช 
ดิพลอยดพันธุพ้ืนบานและพืชดิพลอยดพันธุแทจากตางประเทศ และ 2) กลุมพืชท่ีเปนพันธุลูกผสม
เททระพลอยดท่ีนําเขาจากตางประเทศ  

การทดลองสวนท่ี 1 เปนการศึกษาลักษณะตางๆ ของวานส่ีทิศพ่ือใชลักษณะเหลานั้นใน
การจําแนกระดับพลอยดีและใชเปนลักษณะท่ีบงเอกลักษณประจําพันธุ โดยศึกษาสัณฐานวิทยาของ
เรณู ลักษณะทางกายวิภาควิทยาของเนื้อเยื่อผิวและเนื้อเยื่อลําเลียง และลักษณะทางเซลพันธุศาสตร 
ผลการศึกษาพบวา เรณูของวานส่ีทิศ 7 พันธุ คือ SP-Pink, SP-Red, Night Star, Tango, Apple 
Blossom, Lemon Lime และ Susan เปนเรณูเดี่ยว มีรูปรางรี มีลักษณะผิวเรณูเปนลายตาขาย มีขนาด
และรูปแบบของลายแตกตางกันไปตามพันธุ 

การศึกษากายวิภาควิทยาของเนือ้เยื่อผิวและเนื้อเยื่อลําเลียง จากเนื้อเยื่อตัดตามขวางของใบ 
กลีบดอก กานชอดอก และกานดอกยอยของพืชทดลอง โดยการเตรียมเนื้อเยื่อดวยวิธีการฝงใน
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พาราฟน พบวา วานส่ีทิศ 4 พันธุ คือ SP-Pink และ SP-Red ซ่ึงเปนกลุมดิพลอยด และ Apple Blossom 
และ Susan ซ่ึงเปนกลุมเททระพลอยด มีลักษณะโครงสรางของระบบเนื้อเยื่อดังกลาวคลายคลึงกัน 
กลาวคือ ใบและกลีบดอก มีระบบเนื้อเยื่อผิวท่ีประกอบดวยเซลลผิวดานบนใบและดานใตใบเปน
เซลลพาเรงคิมาเรียงกันช้ันเดียว มีปากใบอยูในระดับเดียวกันกับเซลลผิว เนื้อเยื่อพ้ืนเปนเซลล
พาเรงคิมาท่ีมีเนื้อเยื่อลําเลียงฝงอยู โดยมีกลุมของทอลําเลียงเรียงกันในแนวรัศมี ระบบเนื้อเยื่อผิว
ของกานชอดอกและกานดอกยอยมีลักษณะเชนเดียวกับของใบ และพบปากใบอยูในลักษณะ
เดียวกัน เซลลเนื้อเยื่อพ้ืนเปนเซลลพาเรงคิมาเรียงตัวอยางหลวมๆ และมีกลุมทอลําเลียงกระจายอยู
ภายใน โดยไมพบเซลลสเคลอเรงคิมาแตอยางใด ปากใบท่ีอยูบริเวณเนื้อเยื่อผิวของสวนตางๆ ของ
วาน ส่ีทิศเปนแบบอะนอโมไซติก ไม มี เซลลข าง เซลลคุม  ปากใบท่ีปรากฏบนใบและ 
กลีบดอกเปนแบบแอมฟสโตมาติก การกระจายและการเรียงตัวของปากใบในเนื้อเยื่อผิวของใบ 
กลีบดอก กานชอดอก และกานดอกยอยมีลักษณะเหมือนกัน คือ ปากใบกระจายท่ัวไป เรียงตัวใน
แนวขนานตามเสนใบอยางเปนระเบียบ มีความหนาแนนของปากใบและขนาดของปากใบแตกตาง
กันไปตามพันธุ แตขนาดของปากใบของตนพืชพันธุเดียวกันแมปรากฏอยูบนอวัยวะท่ีแตกตางกัน
จะมีขนาดของปากใบไมแตกตางกัน  

การศึกษาโครโมโซมของวานส่ีทิศจากเซลปลายรากนั้นพบเทคนิคท่ีเหมาะสมในการเตรียม
เนื้อเยื่อปลายราก คือ เก็บตัวอยางรากระหวางเวลา 9.30-10.00 น. หยุดวงชีพเซลลใน PDB ท่ี
อุณหภูมิ 10oซ นาน 48 ช่ัวโมง รักษาสภาพเซลในน้ํายานาน 5 นาที และแยกเซลใน HCl 1 N นาน 5 
นาที ยอมเนื้อเยื่อรากดวยสี carbol fuchsin ท่ีปรับปรุงสูตรโดยยอมนาน 24 ช่ัวโมง ผลการตรวจนับ
จํานวนโครโมโซม พบวา SP-Pink และ SP-Red มีจํานวนโครโมโซม 2n = 22 พันธุ Apple Blossom 
และ Susan มีจํานวนโครโมโซม 2n = 44 และลูกผสมมีจํานวนโครโมโซม 2n = 22 และ 44  

การทดลองสวนท่ี 2 เปนการศึกษาพัฒนาการทางดอกของวานส่ีทิศ โดยเฉพาะพัฒนาการ
ของตาดอกภายในหัว พัฒนาการของเกสรเพศผู  เกสรเพศเมีย และเอ็มบริโอ รวมท้ังศึกษา
ความสามารถในการงอกของละอองเรณู การเก็บรักษาละอองเรณู และการงอกของเมล็ดลูกผสม ผล
การศึกษาพบวา ตาดอกของวานส่ีทิศอยูภายในหัวโดยอยูท่ีซอกของกาบใบในตําแหนงทุกๆ วงท่ี 4 
ของกาบใบ โดยท่ีจํานวนและขนาดของตาดอกมีความสัมพันธกับขนาดของหัว สําหรับการสราง
สวนประกอบของดอกของวานส่ีทิศท้ัง 4 พันธุนั้นพบวา เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเสร็จสมบูรณใน
ระยะท่ีดอกยังไมบาน กลาวคือ มีการสรางวงกลีบดอก หนวยสืบพันธุเพศผูและหนวยสืบพันธุเพศ
เมียเสร็จส้ินสมบูรณ มีเรณูบรรจุอยูเต็มอับเรณู และรังไขมีออวุลท่ีพัฒนาเต็มท่ี 

 การทดสอบความมีชีวิตของละอองเรณู พบวา ละอองเรณูจากดอกท่ีบานได 3 วันของท้ัง 7 
พันธุ แสดงความมีชีวิต สามารถติดสียอมและงอกหลอดเรณูได มีการงอกคอนขางสูง และพบวา
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ชวงเวลาตั้งแต 06.00-10.00 น เปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการงอกของเรณู และเม่ือนํามาเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 5oซ สามารถเก็บรักษาไดนานแตกตางกัน โดยท่ีละอองเรณูของทุกพันธุเสียความ
งอกโดยส้ินเชิงในเวลา 91-120 วัน ในขณะท่ีการเก็บท่ีอุณหภูมิหอง (28-33oซ) ทุกพันธุสูญเสียความ
งอกโดยส้ินเชิงเม่ือเก็บไวนาน 15-45 วัน  

การติดตามพัฒนาการของเอ็มบริโอภายในเมล็ดลูกผสมนั้นพบวา เอ็มบริโอฝงตัวอยูใน 
เอนโดสเปรม มีใบเล้ียงใบเดียว มีลักษณะเปนหลอดอยูภายในเมล็ด รากแรกเกิดมีขนาดเล็กและส้ัน 
สวนของใบเล้ียงมียอดออนอยูภายใน เม่ือศึกษาการงอกของเมล็ดลูกผสม พบวา เมล็ดจากฝกแกไม
มีระยะพักตัว สามารถงอกไดภายใน 24-31 วัน โดยมีเปอรเซ็นตการงอกคอนขางสูงคือ 62.31-98.64 
เปอรเซ็นต  

ผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะทําใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสรีรวิทยาการ
เจริญเติบโตทางดอกของวานส่ีทิศท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการวางแผนการผสมพันธุ
วานส่ีทิศท่ีมีระดับพลอยดีแตกตางกัน การเลือกใชพันธุสําหรับเปนพอพันธุแมพันธุในการผสม 
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ เทคนิคเฉพาะทางในการเอ้ืออํานวยการผสม
เกสร และแนวทางในการเพ่ิมความเปนไปไดในการรักษาฝกออน ตลอดจนตนออนของคูผสมตาง
พลอยดใีหเติบโตสมบูรณแลว ยังไดวิธีการในการระบุเอกลักษณในระดับพันธุซ่ึงเปนส่ิงจําเปนของ
การปฏิบัติในการปลอยพันธุลูกผสมออกสูตลาดในเชิงการคาอีกดวย จึงนับวาไดบรรลุถึง
จุดประสงคของการศึกษาทดลองในระดับหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 


